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 Warszawa, 09.02.2018 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 103/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa sprzętu 

komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarek, wpłynęły pytania 

Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

W załączniku nr 1, Zamawiający w poz. 10 Dysk twardy typ 5 – 60 sztuk oraz pozycja nr 11 

Dysk twardy typ 6 -48 sztuk opisał wymagania techniczne, które nie różnią od siebie po za 

oczekiwaną ilością.  

W związku z tym proszę o uszczegółowienie opisu technicznego w zakresie urządzeń do 

których będą instalowane w/w dyski ewentualnie wskazanie producenta i part numberu 

oczekiwanych dysków. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 51 napisał : 

(nazwa) Adapter 2,5 Jack na 2x gniazdo 3,5 – 500 szt. 

A odnośnie wymagań technicznych (Wymagane minimalne parametry techniczne)  

Zamawiający napisał: 

Gniazdo: 1x2,5mm żeński 3 biegunowy jack; 

Wtyk: 2x3,5mm męski 3 biegunowy jack  

Proszę zdecydować czy gniazdo (żeńskie) ma być po stronie 3,5" jak wskazuje nazwa czy 

wtyk (męski) jak wskazują parametry techniczne. 

 

w punkcie 52 Zamawiający napisał : 

(nazwa) Adapter 2,5 Jack na gniazdo 3,5 – 400 szt. 

(Wymagane minimalne parametry techniczne) 

Gniazdo: 1x2,5mm żeński 3 biegunowy jack; 

Wtyk: 1x3,5mm męski 4 biegunowy jack 

Proszę o ujednolicenie zapisu po której stronie ma być gniazdo, a po której wtyk. 

Zamawiający nie będzie mógł podpisać umowy z uwagi na to, że w punktach 51 oraz 52 

zapisy są wewnętrznie sprzecznie lub będzie musiał unieważnić postępowanie. 

 

Odpowiedź: 

W związku z ww. pytaniami oraz w związku z własnymi potrzebami na podstawie art. 38 ust. 

4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w tym: opisu przedmiotu zamówienia, formularza ofertowego, formularza 

parametrów technicznych. Zaktualizowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego 

pisma. 
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Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z dnia 20.02.2018 r. na dzień 

26.02.2018 r.  

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

Załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

3) Załącznik nr 7a – formularz cenowy 

4) Załącznik nr 7b – wzór formularza parametrów technicznych 

 


